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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 

 

TOMIGAN
®
 250 EC 

 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k 

postemergetnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilninách bez podsevu, 

kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech cibule, mrkve, petržele, zelí a pažitky, 

v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnících, travnatých 

hřištích, tulipánech, narcisech, jádrovinách. 

 

Účinná látka: fluroxypyr 250 g/l (25 %) 
 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 
 

 

 

    

Zdraví škodlivý  Nebezpečný pro životní prostředí 

 

R 10 Hořlavý  

R 37 

R 38 

Dráždí dýchací orgány  

Dráždí kůži 

R 40 Podezření na karcinogenní účinky. 

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí. 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 23 Nevdechujte páry. 

S 24 Zamezte styku s kůží. 

S 36 

S 37 

Používejte vhodný ochranný oděv  

Používejte vhodné ochranné rukavice  

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy. 

S 62         Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte tento obal nebo označení 

SP 1   Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem 

z farem a  cest). 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 

 

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití. 

 

Evidenční číslo přípravku:  3566-12 
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Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport 

City, 70151 Izrael  

Výrobce:  ADAMA AGAN Ltd., P.O.Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, 

Izrael  

Právní zástupce v ČR:  Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice, tel: 

241 930 644 

 

Balení a objem: 1 l, 5 l PET láhev 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování 

v originálních neporušených obalech. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 

prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti 

shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 

přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou 

dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku. 

 

Působení přípravku: 

Herbicid Tomigan 250 EC proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. 

Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky déle 

než 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele. 

 

Spektrum herbicidní účinnosti: 

Tomigan 250 EC se vyznačuje výbornou účinností na svízel přítulu, který hubí ve všech 

růstových fázích. Velmi dobře hubí i ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, 

starček obecný, smetánku lékařskou, výdrol slunečnice, pohanku svlačcovitou a další 

rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu dvoudomou, kopřivu žahavku, 

šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, úborník mnohodílný, lilek 

černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, ostružiník ježiník a další plevele. 

Směsi s MCPA (Aminex Pur aj.) hubí též lebedu rozkladitou, merlíky, ředkev ohnici a pcháč 

oset. 

Tomigan 250 EC nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku rolní, mák vlčí a některé 

další druhy. 

Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Tomigan 250 EC, jsou nejcitlivější ve 

fázi 2 až 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve 

fázi 2–8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský je citlivý ve fázi malé listové růžice. 

 

Rozsah povoleného použití:  

 

Plodina, 

oblast 

použití 

Škodlivý organismus, jiný 

účel použití 

Aplikační 

dávka 

přípravku 

OL Pozn. č. 

obiloviny 
svízel přítula a další odolné 

dvouděložné plevele 
0,4 – 0,8 l/ha AT 

3) pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky typu 
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Granstar 75 WG, 

Logran 75 WG, Glean 

75 WG, Banvel 480 

S, Pardner 22.5 EC, 

Agritox 50 SL, 

Aminex Pur, U 46 M 

Fluid, Dicopur M 750, 

Lontrel 300,  aj. podle 

návodu na jejich 

použití 

kukuřice setá 

svízel přítula, durman obecný, 

konopice, pohanka opletka, 

ptačinec žabinec aj. 

dvouděložné plevele 

0,6 – 0,8 l/ha AT 

3) pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky podle 

návodu na jejich 

použití 

svlačec rolní, ostružiníky, 

šťovíky, kopřivy apod. 
1,2 l/ha AT  

mák setý 
svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,5 – 0,6 l/ha AT 

3) pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky podle 

návodu na jejich 

použití 

kmín kořenný 
svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,5 – 0,6 l/ha AT 

3) nebo dělená 

aplikace 2 x 0,3 l/ha 

od fáze 4 listů kmínu 

cibule 
svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,4 – 0,5 l/ha 80   

cibule, 

pažitka, 

mrkev, 

petržel, zelí 

svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,8 l/ha AT 1) semenné porosty 

tulipán, narcis 
svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,4 – 0,6 l/ha AT  

louky a 

pastviny 

šťovíky a další odolné 

dvouděložné plevele 
1 l/ha AT 

3) Pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky typu 

Agritox 50 SL, 



Strana 4 (celkem 7) 

Verze: 1.10.2014 

 

Aminex Pur, U 46 M 

Fluid, Dicopur M 750, 

aj. podle návodu na 

jejich použití.; 

3) Starane 250 EC 

potlačuje jeteloviny. 

3) OL = 14 dnů  

pro zkrmování zelené 

hmoty 

trávy na 

semeno 

svízel přítula, odolné 

dvouděložné plevele 
0,8 – 1 l/ha AT  

trávníky 

okrasné, 

trávníky 

účelové 

smetanka lékařská, 

sedmikrásky, plevelné 

jeteloviny, rdesna, jitrocel 

kopinatý, svlačec rolní aj. 

dvouděložné plevele 

1,5 l/ha AT 

3) Pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky typu 

Lontrel 300 aj. podle 

návodu na jejich 

použití. 

3) OL = 14 dnů  
pro zkrmování zelená 

hmoty 

jádroviny 

svízel přítula, ostružiník ježiník, 

svlačec rolní, opletník plotní, 

šťovíky, smetanka lékařská aj. 

odolné plevele 

1,5 l/ha AT 

3) Pro nutné rozšíření 

spektra účinnosti je 

možno doplnit 

ošetřením 

registrovanými 

přípravky typu 

Agritox 50 SL, 

Aminex Pur, U 46 M 

Fluid, Dicopur M 750, 

aj. podle návodu na 

jejich použití. 

OL = ochranná lhůta (dny) 

 

Pokyny pro aplikaci: 

V obilovinách bez podsevu se Tomigan 250 EC používá v postemergentních aplikacích buď 

samostatně nebo v tank–mix směsích s dalšími přípravky, případně kapalným hnojivem typu 

DAM 390, vždy podle návodu na jejich použití. Optimální aplikační termín je od vytvoření 4. 

listu obiloviny do začátku sloupkování. Dávka vody na 1 ha činí 200–400 l. 

V kukuřici se Tomigan 250 EC používá především k hubení durmanu obecného, svlačce 

rolního a svízele přítuly. Pro kukuřici je bezpečná aplikace v růstové fázi od 2. do 5. listu, při 

pozdějších aplikacích je vhodné využít podlistovou meziřádkovou aplikační techniku. V 

případě výskytu pcháče osetu je možno doplnit ošetření použitím přípravku Lontrel 300 v 

dávkách uvedených v návodu na použití přípravku. Osivářské linie jsou k přípravku  

Tomigan 250 EC citlivější. 
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V máku se Tomigan 250 EC aplikuje v růstové fázi 5–6 listů. Po jeho aplikaci může dojít k 

přechodnému rozklesnutí listů máku, které však neovlivní výnos. 

V kmínu je možno aplikovat v roce zásevu od fáze 6 listů, při použití dělených dávek 2 x 0,3 

l/ha od fáze 4 listů kmínu. Aplikovat lze pouze v roce zásevu kmínu kořenného. 

Heřmánkovce by neměly být větší než 6 pravých listů. 

V travách na semeno a okrasných trávnících a účelových trávnících je možno v případě 

potřeby použití přípravku Tomigan 250 EC doplnit ošetřením přípravkem Lontrel 300. Tato 

směs je dobře snášena i nejcitlivějšími travními druhy. U nově založených porostů ošetřujeme 

od 4. listů trav. V následujících letech aplikujeme na jaře při výšce trav 10–15 cm. 

V cibuli aplikujeme Tomigan 250 EC od 2–3 listů cibule. Po dešti lze aplikovat až po 

vytvoření voskové vrstvičky na listech cibule. V pažitce aplikujeme od 1. pravého listu 

pažitky (BBCH 11). 

V mrkvi aplikujeme ve fázi 1–3 pravých listů, v petrželi při výšce porostu nad 20 cm. 

V zelí aplikujeme Tomigan 250 EC od 5 pravých listů zelí. Přípravek Tomigan 250 EC 

nepoužívat po dešti a nebo při vysokých teplotách (nad 25 °C). 

V jádrovinách se Tomigan 250 EC aplikuje jak v travnatých pásech, tak při udržování 

černého úhoru pod stromy. Kromě plevelů likviduje Tomigan 250 EC též podnožové 

výmladky u jabloní, které jsou v době aplikace v bylinné fázi, a to bez nebezpečí poškození 

jabloní. 

Na loukách a pastvinách aplikujeme Tomigan 250 EC na jaře při výšce porostu 15–20 cm. 

V tulipánech Tomigan 250 EC aplikujeme před květem a po odkvětu. 

V narcisech se Tomigan 250 EC aplikuje po odkvětu narcisů. 

 

Přípravek lze aplikovat pouze 1 x za sezónu. V případě dělených aplikací nesmí celková 

dávka překročit horní hranici registrované dávky. 

 

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných 

dvouděložných rostlin. Postřikovou kapalinou nesmí být zasaženy sousední porosty. 

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za 

vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být 

citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. 

 

Příprava aplikační kapaliny: 

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. 

Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství 

dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá, nebo se použije 

přimíchávací zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Při přípravě směsí je zakázáno míchat 

koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně. 

 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany volně žijící zvěře, ptactva, včel, 

necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových 

rostlin. 

Přípravek je pro ryby toxický. Přípravek je pro řasy vysoce toxický. Přípravek je pro 

živočichy sloužící rybám za potravu škodlivý. 

 

Podmínky správného skladování: 

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných 

skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, 



Strana 6 (celkem 7) 

Verze: 1.10.2014 

 

dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem, přímým 

slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

1. úplně vyprázdněte aplikační zařízení na ošetřovaném pozemku  

2. vyjměte všechny filtry a trysky a propláchněte je čistou vodou 

3. naplňte aplikační zařízení do jedné čtvrtiny nebo do ponoření agitátoru vodou (v 

případě použití tank mixu s přípravky na bázi oleje lze přidat 0,5% detergent) 

4. promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační 

zařízení systém čištění, použijte jej 

5. výplachovou vodu zachyťte 

6. proveďte propláchnutí ještě jednou 

7. opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany 

8. výplachovou vodu naplňte do aplikačního zařízení a vystříkejte na ošetřeném 

pozemku nebo jiným způsobem bezpečně zlikvidujte 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí v poměru 1:5 a vystříkají 

beze zbytku na ošetřenou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty 

povrchových vod, ani žádné jiné pozemky. Případné obaly od přípravků se po důkladném 

vypláchnutí a znehodnocení předají k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně 

vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200–1400 °C a čištěním 

plynových zplodin. Oplachové vody se používají pro přípravu postřikové kapaliny. Případné 

nepoužitelné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) 

spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Při práci s přípravkem je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

Ochranné prostředky při ředění přípravku 

ochrana dýchacích orgánů (A1) ústenka z filtračního materiálu nebo (A3) 

polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje (B2) uzavřené ochranné brýle nebo (B3) ochranný 

obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla (C1) protichemický ochranný oděv z tkaného 

textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), 

(C3)zástěra z PVC nebo z pogumovaného textilu 

ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812) 

ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Ochranné prostředky při aplikaci postřiku 

ochrana dýchacích orgánů (A1) ústenka z filtračního materiálu nebo (A3) 

polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje (B2) uzavřené ochranné brýle nebo (B3) ochranný 

obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla (C1) protichemický ochranný oděv z tkaného 

textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369) 

ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812) 

ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 
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ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se důkladně 

omyjte mýdlem a teplou vodou. Po skončení práce si vyměňte oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

Aplikace se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku, tak, aby postřikovou kapalinou 

nebyla zasažena obsluha. Přípravek nesmí při manipulaci a použití ani v malém množství 

zasáhnout jakékoli okolní porosty! Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí 

vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod. 

 

První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře 

a poskytněte mu údaje z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.     

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, opusťte zamořený 

prostor, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, 

vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                      

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte 

pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného 

podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte- zejména prostory pod 

víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) 

neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že 

postižený je při vědomí), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc  

a ukažte etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci  

(i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon 

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění: 
Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 

spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku 

výrobce neručí. 

 

® registrovaná ochranná známka společnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Izrael 

 

 


